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Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i Ukrainie

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw ubezpieczenio-
wych w Polsce i na Ukrainie oraz wskazanie różnic między polskim i ukraińskim rynkiem ubezpie-
czeń gospodarczych. Tak zdefiniowany cel oznacza, że artykuł skierowany jest przede wszystkim 
do osób zainteresowanych rynkiem ubezpieczeniowym Polski i Ukrainy. Przedmiotem artykułu 
jest analiza wybranych aspektów polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem statystycznych metod badań wykorzystujących badania ilościowe i jako-
ściowe. Zastosowane metody ilościowe wskazują zjawiska zachodzące na polskim i ukraińskim 
rynku ubezpieczeń gospodarczych i opisują je liczbowo. Badania jakościowe umożliwiają przed-
stawienie istoty problemów dotyczących polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego. Wy-
niki przeprowadzonych badań wskazują, iż ukraiński rynek ubezpieczeń stanowi atrakcyjny obszar 
dla inwestorów zagranicznych. Bliskość położenia geograficznego Polski i Ukrainy oraz większe 
doświadczenia polskiego rynku ubezpieczeniowego wykazują możliwości wykorzystania przez 
ukraiński rynek polskich rozwiązań prawno-ekonomicznych. Artykuł o charakterze metodologicz-
nym ma implikacje praktyczne i społeczne. Opisano w nim ramy organizacyjne funkcjonowania 
polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wskazano źródła prawa regulujące 
problematykę ubezpieczeń gospodarczych. Przeprowadzono analizę porównawczą obu rynków 
z wykorzystaniem danych dotyczących: liczby zakładów ubezpieczeń działających na terytorium 
Polski i Ukrainy, wysokości składki przypisanej brutto przez polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowe, struktury udziałowej ubezpieczycieli. W artykule wskazano tendencje zachodzą-
ce na poszczególnych rynkach ubezpieczeń życiowych i majątkowych oraz przedstawiono poten-
cjał współpracy między państwami.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń, źródła prawa, rynek ubez-
pieczeniowy, suma ubezpieczenia, spółka akcyjna, spółki prawa handlowego.

Kody JEL: K12, K20, G22, L21, M21, P13

Zagadnienia ogólne

Ubezpieczenie gospodarcze jest narzędziem wykorzystywanym w procesie ochrony 
przed wystąpieniem negatywnych skutków zdarzeń losowych. Stanowi urządzenie gospo-
darcze, którego nadrzędnym celem jest łagodzenie (lub w pełni likwidowanie ) negatywnych 
skutków zdarzeń losowych przez rozłożenie ciężaru tego łagodzenia na wiele jednostek, 
którym dane zdarzenia zagrażają (Sangowski 1998). Ubezpieczenie, będąc usługą, jest rów-
nież produktem. Usługa oferowana przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ma charakter 
niematerialny. Jej niematerialność przejawia się w braku możliwości jej poznania za pomocą 
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wrażeń zmysłowych (wzroku, dotyku, smaku, węchu, smaku). Niematerialność usługi po-
woduje, iż jest ona wytworem wyobraźni jej odbiorcy. Usługa ubezpieczeniowa będąc pro-
duktem oznacza, iż obejmuje wszystko co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać 
nabyte, użyte lub skonsumowane zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę (Kotler 1994). 
Uznaje się, że do usług zalicza się działalność prowadzoną w celu zaspokojenia potrzeb 
ludzkich w sposób bezpośredni lub pośredni, nie będący rezultatem ani produkcji przemy-
słowej, ani rolniczej (Burger 1970).

Różnice między polskim a ukraińskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych dotyczą 
między innymi: wysokości sum gwarancyjnych, liczby zakładów ubezpieczeń prowadzą-
cych działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie oraz w dziale pozostałych 
ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych w Polsce i Ukrainie, wysokości składki przypi-
sanej brutto polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych oraz różnic w wy-
sokościach składki polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, struktury 
inwestorów.

Źródła ubezpieczeniowego prawa stanowionego w Polsce i Ukrainie

Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie analizy stanowią źródła 
prawa stanowionego regulującego problematykę dotyczącą ubezpieczeń gospodarczych 
w Polsce i Ukrainie.

Źródła prawa dotyczące działalności ubezpieczeniowej w Polsce

 - Ustawa z dnia z dnia 11 września 2015 roku „o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej” (Dz.U. z dnia 10 listopada 2015 r., poz. 1844).

 - Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku „o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym” 
(Dz.U.2013.290 j.t. ).

 - Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku „ ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” (Dz.U. 
Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

 - Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku „o pośrednictwie ubezpieczeniowym” (Dz.U. Nr 124, 
poz. 1154 z późn. zm.).

 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku „Kodeks cywilny” (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.).

 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku „o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym” (Dz.U.2015.1348).
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Źródła prawa dotyczące działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie

 - Ustawa Ukrainy „O ubezpieczeniu” Nr 2745 z dnia 4 października 2001 roku.
 - Art. 42 Konstytucji Ukrainy.
 - Ustawa z dnia 16 stycznia 2003 roku „Kodeks gospodarczy Ukrainy”.
 - Ustawa z dnia 16 stycznia 2003 roku „Kodeks cywilny Ukrainy”.
 - Ustawa z dnia 19 marca 1996 roku „o zasadach zagranicznego inwestowania”.
 - Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy z dnia 09.07.2010 r. (Nr 566 

DFP) dotyczące niektórych kwestii obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów.

 - Ustawa Ukrainy z dnia 1 lipca 2004 roku (Nr 1961-IV) o obowiązkowym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

 - Rozporządzenie Państwowej Komisji Usług Finansowych Ukrainy z dnia 19.06.2007 
roku N 7495 zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy w dniu 26 czerw-
ca 2007 r. pod numerem 732/13999 dotyczące specjalnych znaków homologacji.
Z analizy źródeł ubezpieczeniowego prawa stanowionego wynika, iż polski rynek 

ubezpieczeń gospodarczych wprowadził segmentację poszczególnych instytucji. Odrębnie 
usystematyzowano przepisy dotyczące działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubez-
pieczeniowego, nadzoru ubezpieczeniowego oraz Rzecznika Finansowego. W polskim 
systemie prawnym dokonano techniczno-legislacyjnego uporządkowania materii ubezpie-
czeniowej. Wprowadzenie pakietu ustaw ubezpieczeniowych dostosowało standardy i roz-
wiązania krajowe do wymagań prawa unijnego. Nastąpiła harmonizacja polskiego prawa 
ubezpieczeniowego z wymaganiami prawa unijnego oraz z ratyfikowanymi konwencjami 
międzynarodowymi, np. z konwencją z dnia 16.09.1988 r. „O jurysdykcji i wykonywaniu 
orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych” obowiązującą w Polsce od dnia 
1.02.2000 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 132-133), zwaną lugańską. Usystematyzowanie źródeł pol-
skiego prawa ubezpieczeniowego wykazuje, iż ubezpieczenia gospodarcze należą do kom-
pleksowej dziedziny nauk prawno-ekonomicznych obejmujących problematykę cywilnych 
stosunków ubezpieczeniowych, a ponadto zagadnienia dotyczące obszarów administracyjno 
prawnych i finansowych ubezpieczeń. 

Ukraiński rynek ubezpieczeń podlega w szczególności regulacji Kodeksu gospodarczego 
Ukrainy. Ukraiński system prawny nie przewiduje odrębnych uregulowań dla pośredników 
ubezpieczeniowych czy nadzoru ubezpieczeniowego. Materia ubezpieczeniowa podlega re-
gulacji obszernej ustawy, która zapewne w przyszłości będzie poddawana prawnej przebu-
dowie z punktu widzenia obrania optymalnej dla tej niezwykle złożonej materii koncepcji 
legislacyjnej. Formuła stosowana aktualnie przez ukraiński system prawny jest wzorowa-
na na francuskim modelu utworzenia jednolitego kodeksu ubezpieczeń, która nie znalazła 
uznania w innych ustawodawstwach europejskich.
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Wybrane zagadnienia dotyczące sumy gwarancyjnej 
w ubezpieczeniach komunikacyjnych oferowanych  
przez polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe 

Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym w Polsce

W obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej pod-
miotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej 
ustalonej w umowie. Regulacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego 
zostały zawarte w odrębnej ustawie z dnia 22 maja 2003 roku „o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych” (Dz.U.2013. 392 j.t.).

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych w przypadku szkód 
na osobie 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, a w przypadku szkód w mieniu 
1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpiecze-
niem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym  
na Ukrainie

Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym została uregu-
lowana w ustawie Ukrainy z dnia 1 lipca 2004 roku (Nr 1961-IV) o obowiązkowym ubez-
pieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Ustawa reguluje stosunki 
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych. Zgodnie z art. 9 wskazanej ustawy wysokość sumy ubezpieczenia za 
szkody wyrządzone w życiu i zdrowiu poszkodowanych wynosi 100 tysięcy hrywien na 
każdego poszkodowanego. Wysokość sumy ubezpieczenia za szkody wyrządzone w mieniu 
poszkodowanych wynosi 50 tysięcy hrywien na każdego poszkodowanego. Jeżeli łączna 
kwota szkody dla jednego roszczenia przekracza pięć razy sumę ubezpieczenia, odszkodo-
wanie dla każdej ofiary jest proporcjonalnie zmniejszane.

Analiza sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu komunikacyjnym wskazuje, iż sumy 
obowiązujące w Polsce są znacząco wyższe niż ustalone przez ukraińskie źródła prawa. 
Dokonując porównania polskiego i ukraińskiego uregulowania dotyczącego sum gwarancyj-
nych należy stwierdzić, że polskie ustawodawstwo przewiduje wysokość sumy gwarancyjnej 
na zdarzenia, podczas gdy ukraińskie na osobę poszkodowaną. W ukraińskim rynku ubez-
pieczeniowym dokonano ujednolicenia ubezpieczeniowego aparatu pojęciowego odnoszące-
go do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Proces ujednolicenia przeprowadził 
Trybunał Konstytucyjny Ukrainy przez wprowadzenie uchwałą N 7-rp / 2014 (v007p710-14) 
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interpretacji pojęcia sumy ubezpieczenia. W tekście ustawy słowa „granica odpowiedzialności 
ubezpieczyciela” we wszystkich przypadkach zastąpiono wyrazami „suma ubezpieczenia”. 
Ujednolicenie ukraińskiego aparatu pojęciowego dotyczącego posługiwania się pojęciem 
„sumy ubezpieczenia” świadczy o podejmowaniu przez Ukrainę działań legislacyjnych mają-
cych na celu dostosowywanie uregulowań do europejskich technik legislacyjnych. 

Formy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce i Ukrainie

Formy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce

W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11 września 2015 roku „o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej” (Dz.U. z dnia 10 listopada 2015 r.) zakład ubezpieczeń może 
wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie:
 - spółki akcyjnej,
 - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 - spółki europejskiej określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 paździer-

nika 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, 
s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 251).
Forma spółki akcyjnej jest jedną z podstawowych form prowadzenia działalności ubez-

pieczeniowej przez polskie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. Do przedsiębiorstw ubez-
pieczeniowych wykonujących w Polsce działalność ubezpieczeniową w formie spółek 
akcyjnych w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie przepisy o działalności ubezpie-
czeniowej, a w zakresie nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu spółek handlowych. 
Ubezpieczeniowa spółka akcyjna oferuje ubezpieczenia komercyjne.

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym, któ-
re ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Jest osobą prawną typu korpora-
cyjnego opartą na substracie osobowym, jakim są członkowie towarzystwa (Pyzioł 1996). 
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie jest nastawione na zysk i jest ono postrzegane 
jako instytucja non profit. 

Spółka europejska (Societas Europaea) jest spółką akcyjną. Spółka europejska jest autono-
micznym podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa prywatnego i publicznego. Spółka eu-
ropejska w ubezpieczeniach gospodarczych jest instytucją nową, albowiem została przewidziana 
jako jedna z prawnych form prowadzenia działalności ubezpieczeniowej od dnia 1.01.2016 r.

Formy prawne działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie

Zgodnie z ustawą „o ubezpieczeniu”, zakład ubezpieczeń może wykonywać swoją dzia-
łalność w formie: spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki pełnej i spółki z dodatkową 
odpowiedzialnością.
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Spółka pełna i z dodatkową odpowiedzialnością nie zostały przewidziane przez pol-
skie przepisy prawa ubezpieczeniowego. Należą do grupy spółek osobowych prawa han-
dlowego, w których wspólnicy za zobowiązania spółki ponoszą odpowiedzialność całym 
majątkiem osobistym solidarnie ze spółką. Istota spółki z dodatkową odpowiedzialnością 
sprowadza się do ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników za jej zobowiązania do 
wysokości kapitału statutowego, a w przypadku gdy nie jest on wystarczający, majątkiem 
osobistym w rozmiarze uzależnionym od wysokości wkładu wniesionego na pokrycie ka-
pitału zakładowego. Wysokość dodatkowej odpowiedzialności uzależniona jest od zapisów 
statutowych. Statut może przewidywać, że dodatkowa odpowiedzialność będzie stanowiła 
określoną krotność wniesionego wkładu

W Polsce przewidziano prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w formie spółki 
akcyjnej, w tym europejskiej spółki akcyjnej oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 
Dopuszczone formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw ubezpieczeniowych prowadzą-
cych działalność ubezpieczeniową w Polsce wykazują, iż zakłady ubezpieczeń są osobami 
prawnymi działającymi jako spółki prawa handlowego o charakterze kapitałowym oraz jako 
specyficzne osoby prawne przewidziane wyłącznie w ubezpieczeniach gospodarczych, zor-
ganizowane jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Polskie przepisy regulujące ubez-
pieczenia gospodarcze nie przewidują prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w praw-
nej formie spółek osobowych.

Ukraińskie źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych wskazują, iż działalność ubezpie-
czeniowa może być prowadzona wyłącznie przez spółki prawa handlowego o charakterze 
kapitałowym oraz osobowym. Nie przewidziano ubezpieczeń wzajemnych oferowanych 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Oznacza to, że ubezpieczenia gospodarcze ze 
swej natury nie mogą mieć charakteru non profit, lecz mają być nastawione na generowanie 
zysku i jego maksymalizację w czasie. System prawny Ukrainy w aktualnym kształcie nie 
przewiduje: ubezpieczania podmiotów prawa będących jednocześnie udziałowcami przed-
siębiorstwa ubezpieczeniowego, tworzenia grup wzajemności członkowskiej jako wyod-
rębnionych grup podmiotów o jednakowych celach działających w strukturze towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, identyfikacji konsumenta usługi ubezpieczeniowej jako osoby 
fizycznej występującej z roszczeniami do zakładu ubezpieczeń nie związanych z działalno-
ścią gospodarczą i zawodową.

Polski i ukraiński rynek ubezpieczeniowy w ujęciu statystycznym – 
wybrane zagadnienia 

Dokonując analizy statystycznej polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeniowe-
go wykorzystano dane statystyczne publikowane w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń 
i Krajowej Komisji do spraw Regulacji Rynków Usług Finansowych Ukrainy. Z uwagi na 
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kryzys polityczno-społeczny powstały na terytorium Ukrainy analiza statystyczna obejmuje 
lata od 2006 do 2010 (z wyłączeniem danych dotyczących struktury właścicielskiej). 

Tabela 1
Liczba zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2006-2010

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Ubezpieczenia na życie 31 32 30 30 30
Ubezpieczenia majątkowe 34 35 36 35 33
Ogółem 65 67 66 65 63

Źródło: Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012).

Z tabeli 1 wynika, iż w Polsce przeważają przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe oferujące 
ubezpieczenia majątkowe. 

Tabela 2
Liczba zakładów ubezpieczeń na Ukrainie w latach 2008-2010

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Ubezpieczenia na życie 73 72 67
Ubezpieczenia majątkowe 396 378 389
Ogółem 469 450 459

Źródło: Raport Krajowej Komisji do spraw Regulacji Rynków Usług Finansowych Ukrainy (2012).

W tabeli 2 pokazano istniejącą przewagę ukraińskich przedsiębiorstw ubezpieczenio-
wych oferujących ubezpieczenia majątkowe. Liczba zakładów ubezpieczeń działających na 
terytorium Ukrainy wielokrotnie przewyższa liczbę zakładów ubezpieczeń świadczących 
usługi ubezpieczeniowe w Polsce. 

Rynek ubezpieczeń na życie w ujęciu statystycznym – wybrane zagadnienia

Tabela 3
Wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie w Polsce  
w latach 2006-2010

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Wartość (w mld PLN) 21,1 25,5 38,98 30,28 31,42
Wzrost (w %) 37,69 20,9 52,83 -22,33 3,77

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 4
Wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie na Ukrainie 
w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Wartość (w mld PLN) 0,43 0,33 0,36
Wzrost (w %) -30,3 9,1

Źródło: jak w tabeli 2.

Z danych przedstawionych w tabelach 3 i 4 wynika, iż mimo znacznie większej licz-
by zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpie-
czeń na życie na terytorium Ukrainy składka przypisana brutto jest niższa niż zebrana przez 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe działające w Polsce. 

Tabela 5
Różnice w wysokości składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie w latach 
2008-2010 Polska-Ukraina (w mld PLN)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Polska 38,98 30,28 31,42
Ukraina 0,43 0,33 0,36

Źródło: opracowanie własne.

Przy znacznej różnicy przypisu składek w ubezpieczeniach na życie w Polsce i Ukrainie 
w 2009 roku nastąpił spadek przypisu składki w porównaniu do roku poprzedniego, zaś 
w 2010 roku nastąpił wzrost w porównaniu z 2009 rokiem. Wysokość składki przypisanej 
brutto na Ukrainie w ubezpieczeniach na życie wskazuje na możliwości oferowania usług 
w tym zakresie przez zagraniczne przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i działających pośred-
ników ubezpieczeniowych.

Niskie wskaźniki z jednej strony pokazują słabość tego rynku, zaś z drugiej mówią 
o potencjalnych możliwościach rozwoju. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do 
ubezpieczeń życiowych, których prawie nie ma na Ukrainie (Bernat 2006).

Rynek ubezpieczeń majątkowych w ujęciu statystycznym – wybrane zagadnienia

Z danych przedstawionych w tabelach 6, 7 i 8 wynika, iż mimo znacznie większej liczby 
zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych na terytorium Ukrainy, składka przypisana brutto jest niższa od zebranej przez 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe działające w Polsce. 
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Tabela 6
Wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce 
w latach 2006-2010

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Wartość (w mld PLN) 16,42 18,22 20,3 21,06 22,74
Wzrost (w %) 4,89 10,95 11,43 3,72 7,99

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 7
Wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych na Ukrainie 
w latach 2008-2010

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Wartość (w mld PLN) 9,155 7,837 8,860
Wzrost (w %) -16,8 13,1

Źródło: jak w tabeli 2.

Tabela 8
Różnice w wysokości składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych 
Polska Ukraina w latach 2008-2010 (w mld PLN)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Polska 20,3 21,06 22,74
Ukraina 9,155 7,837 8,860

Źródło: jak w tabeli 5.

Przypis składek brutto w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wykazuje stałą tendencję 
wzrostową w przeciwieństwie do rynku ukraińskiego. Zauważa się brak stałej tendencji wzro-
stu przypisu składki na rynku ukraińskim, albowiem w 2009 roku nastąpił istotny jego spadek, 
spowodowany zmniejszeniem zawieranych dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych.

Struktura udziałowa polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeń 
gospodarczych

Struktura udziałowa obecności kapitału obcego w ukraińskim rynku ubezpieczeniowym 
pod względem państw jego pochodzenia w ostatnich latach pozostaje niezmienna: na Austrię 
przypada 15,6% inwestycji, na Rosję – 9,8%, na Kazachstan – 5,5%, na Stany Zjednoczone 
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– 4,8%, na Holandię –3,8%, na Francję – 2,9%, a na Niemcy – 2,1%. Ponadto 40% inwesty-
cji pochodzi z Cypru i brytyjskich rajów podatkowych.

Tabela 9
TOP 10 zakładów ubezpieczeń w Polsce i Ukrainie – struktura właścicielska

Lp. Zakład ubezpieczeń Polska Właściciel Zakład ubezpieczeń Ukraina Właściciel

1. PZU S.A. POLSKA ASKA UKRAINA
2. WARTA S.A. NIEMCY UNIQA AUSTRIA
3. ERGO HESTIA S.A. NIEMCY VSK Insurance Group UKRAINA
4. ALLIANZ POLSKA S.A. NIEMCY AXA FRANCJA
5. UNIQA S.A. AUSTRIA VIG AUSTRIA
6. INTERRISK S.A. AUSTRIA Oranta UKRAINA
7. COMPENSA S.A. AUSTRIA INGO ROSJA
8. GENERALI S.A. WŁOCHY TAS UKRAINA
9. MTU S.A. NIEMCY Alfa Group ROSJA

10. GOTHAER S.A. NIEMCY PZU POLSKA

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012); Krajowa Komisja do 
spraw Regulacji Rynków Usług Finansowych Ukrainy (2012).

Tabela 10
Pochodzenie kapitału obcego w zakładach ubezpieczeń Ukrainy w 2012 roku

Lp. Państwo Udział w %

1 AUSTRIA 15,6
2 WIELKA BRYTANIA 14,5
3 ROSJA 9,8
4 KAZACHSTAN 5,5
5 USA 4,8
6 HOLANDIA 3,8
7 FRANCJA 3,9
8 NIEMCY 2,1
9 INNE PAŃSTWA 41

Źródło: jak w tabeli 2.

Ukraiński rynek ubezpieczeniowy jest rozdrobniony. Według stanu na dzień 31.12.2013 
r. działało na nim 407 firm ubezpieczeniowych (z czego 62 zajmowało się ubezpieczeniami 
na życie), z których 94 – to firmy z kapitałem zagranicznym. W strukturze rynku ukraińskie-
go 23% zakładów ubezpieczeń stanowią przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. 
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Rynek ukraiński, dziś jeszcze niedojrzały, ma szanse na szybki rozwój. Konieczne są 
jednak jego przystosowania do prawnych standardów funkcjonowania, panujących na świe-
cie i w Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim otwarcia rynku na konkurencję, 
wpuszczenia kapitałów obcych i demonopolizację (Bernat 2006).

Takie wskaźniki są charakterystyczne dla rozwijających się rynków. Jednak, aby Ukraina 
mogła przyciągnąć kapitał obcy i wewnętrzny do branży ubezpieczeniowej, należy zrefor-
mować ustawodawstwo antymonopolowe w dziedzinie ubezpieczeń. Dlatego też aktywny 
rozwój instytucji zawodowych brokerów ubezpieczeniowych umożliwi nie tylko pozbycie 
się ciężaru nieprzejrzystych przetargów i konkursów, ale też stworzenie rzeczywistej alter-
natywy dla niedużych firm ubezpieczeniowych (Zaletow 2013).

Oczekuje się, że w kolejnych latach, kontynuując trwający od dłuższego czasu proces 
wchodzenia na rynek inwestorów zagranicznych, pojawią się nowi gracze. Trudno jedno-
znacznie określić scenariusze wejścia, jednak bardziej prawdopodobne będzie kupno lo-
kalnych zakładów ubezpieczeń zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi. Wejście 
poprzez tworzenie spółki od podstaw (green field) jest mniej prawdopodobne, chociażby ze 
względu na możliwość kupna zakładu, który ma charakter lokalny i nie prowadzi ogólnokra-
jowej akwizycji (de facto kupno po relatywnie niskiej cenie licencji, co w znaczący sposób 
skróci czas rozpoczęcia działalności oraz ograniczy biurokrację z tym związaną) (Pukała 
2008).

Ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy jest kształtowanie sku-
tecznego systemu ochrony ubezpieczeniowej dla obywateli i podmiotów gospodarczych 
z uwzględnieniem cykli koniunkturalnych w całej gospodarce. Nawiązując do tej kwestii, 
należy podkreślić wzrastającą rolę rynku ubezpieczeniowego zarówno jako mechanizmu 
zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i jako ele-
mentu zabezpieczenia społecznego (Knejsler 2012).

Widoczne jest zróżnicowanie inwestorów inwestujących w rynki ubezpieczeniowe pol-
ski i ukraińskie. W grupę TOP 10 ukraińskiego runku ubezpieczeniowego inwestują Austria, 
Francja Rosja, Polska, a także Cypr. W grupę TOP 10 polskiego rynku ubezpieczeniowego 
inwestują Niemcy, Austria, Włochy.

W 2013 roku rynek ubezpieczeń na Ukrainie charakteryzował się przede wszystkim: sto-
sowaniem przez niektóre firmy cen dumpingowych, wysokim poziomem kosztów związa-
nych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, problemami części firm ubezpieczenio-
wych z zachowaniem bieżącej płynności, niskim wzrostem klasycznego rynku ubezpieczeń, 
wykorzystywaniem operacji ubezpieczeniowych do uchylania się od płacenia podatków, 
a także niską jeszcze popularnością usług ubezpieczeniowych wśród społeczeństwa i umiar-
kowanym poziomem jego zaufania do skuteczności ubezpieczenia (PZU 2013).
 - W grupie TOP 10 ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego znajduje się PZU Ukraina, 

którego dominującymi ubezpieczeniami są ubezpieczenia majątkowe.
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 - Istnieje możliwość rozwoju ubezpieczeń na życie. Stanowią one połowę udziału przypi-
su składki względem ubezpieczeń majątkowych. Istnieje duży potencjał rozwoju ubez-
pieczeń odpowiedzialności cywilnej. Stanowią one 1,7% udziału w przypisie składki 
ubezpieczeniowej PZU Ukraina.

 - Zauważalny jest znikomy udział inwestorów niemieckich w ubezpieczeniowy rynek 
ukraiński – udział ten stanowi 2,1% (poza TOP 10).

 - PZU w 2014 roku uzyskał na Ukrainie zysk operacyjny w wysokości 9,0 mln hrywien, 
a w 2013 roku – 40,4 mln hrywien.
Przez prawie 10 lat pracy firma PZU Ukraina, stała się jednym z liderów w większości 

segmentów. Rok po roku firma aktywnie i pewnie rozwijała wszystkie swoje kierunki – 
od ubezpieczeń turystycznych i kasko do ubezpieczenia mienia osób prawnych i pakietów 
ubezpieczeń na życie (Boguta 2015).

Potencjał współpracy

W ramach współpracy Polski i Ukrainy w segmencie ubezpieczeń istnieje możliwość 
wykorzystania:
1. Dobrych Praktyk PZU SA stanowiących zbiór wewnętrznych zasad i wzorców postępo-

wania, bycie fair, innowacyjnym i efektywnym (PZU 2013).
2. Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych wprowadzone w Polsce przyjęte przez 

Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU 2009). 
3. Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 

22 07.2014 r. stanowiących zbiór wytycznych, które powinny być stosowane przez pod-
mioty nadzorowane. 

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce stosuje dobre praktyki biznesowe jako efekt reali-
zacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). 
Praktyki te są swoistym uzupełnieniem przepisów prawnych związanych z prowadzeniem 
działalności ubezpieczeniowej. We współczesnym świecie stosowanie przez przedsiębior-
stwa dobrych praktyk staje się szansą na poprawę wizerunku w oczach klientów (Iwko 
2013). Stosując zasady odpowiedzialnego biznesu, zakłady ubezpieczeń w Polsce prowadzą 
działalność społeczną pełniąc funkcje mecenasa kultury, oświaty i nauki, organizatora akcji 
profilaktycznych i filantropijnych. Ukraiński rynek ubezpieczeń gospodarczych powinien 
podejmować działania mające na celu systematyczne poznawanie i wdrażanie zasad spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższe przyczyni się niewątpliwie do jego rozwoju.

Podsumowanie

 - Ukraiński rynek ubezpieczeniowy stanowi atrakcyjny obszar inwestycyjny dla zagra-
nicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Inwestorzy zagraniczni zwracają uwagę 
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na istniejące bariery inwestowania polegające na braku przejrzystości przepisów, niedo-
statecznego poziomu sądownictwa, niejasnych procedur urzędniczych.

 - Umowy ubezpieczenia na życie nie odgrywają na Ukrainie istotnego znaczenia na ryn-
ku ubezpieczeniowym. Istotne jest opracowanie strategii rozwoju tego segmentu rynku 
ubezpieczeniowego uwzględniającej w ofercie produktowej nie tylko ubezpieczenia na 
życie, ale także ubezpieczenia rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci oraz ubezpiecze-
nia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 - Ukraiński rynek ubezpieczeniowy zdominowany jest przez ubezpieczenia majątkowe.
 - Niski udział ubezpieczeń na życie świadczy z jednej strony o jego słabości, z drugiej zaś 

o drzemiącym w nim potencjale.
 - Istotnym elementem dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego na Ukrainie jest wprowadze-

nie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.
 - Zasadne dla ukraińskiego rynku ubezpieczeń jest wprowadzenie koncepcji doskonalenia 

działalności zakładu ubezpieczeń przez wprowadzenie nowych produktów ubezpiecze-
niowych.

 - Państwowa Komisja do regulacji rynku usług finansowych Ukrainy wydaje licencje 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Licencje na ubezpieczenia na życie są 
wydawane bezterminowo, natomiast na ubezpieczenia majątkowe na okres trzech lat. 
Powoduje to intensywność zmian liczby zakładów ubezpieczeń, albowiem niektóre 
z nich przestają prowadzić działalność ubezpieczeniową na skutek upływu terminu waż-
ności licencji.

 - Duża liczba zakładów ubezpieczeń nie oznacza istnienia rozwiniętego rynku ubezpie-
czeniowego na Ukrainie. Brakuje wykwalifikowanej: kadry, literatury ubezpieczeniowej 
w języku ukraińskim, szkoleń branżowych, działań ukierunkowanych na podnoszenie 
świadomości ubezpieczeniowej. 

 - Ukraina jako ostatni kraj w Europie od dnia 1 stycznia 2005 roku wprowadziła obowiąz-
kowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
na podstawie ustawy „o obowiązkowym ubezpieczeniu właścicieli naziemnych środków 
transportu”.

 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. komunikacyjne nie zostało wyodrębnio-
ne w oddzielną linię produktową.

 - Ukraiński rynek ubezpieczeń należy wciąż do słabo rozwiniętych. Jednak z uwagi na 
istniejący potencjał może być w przyszłości przedmiotem zainteresowania inwestorów 
zagranicznych.

 - Ukraiński rynek ubezpieczeń gospodarczych powinien zastosować techniki legislacyjne 
polegające na wprowadzeniu regulacji prawnych dotyczących zwłaszcza pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, aby dokonać wyodrębnienia kategorii pośredników ubezpieczenio-
wych działających w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń oraz podmiotu poszukują-
cego ochrony ubezpieczeniowej.
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 - Niezbędne dla ukraińskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych jest wyeliminowanie 
z prawnych form działalności ubezpieczeniowej spółek osobowych prawa handlowego. 
Powyższy zabieg legislacyjny przyczyni się w istotny sposób do wzmocnienia pozycji 
konsumenta, który nie będzie narażony na procesy upadłościowe przedsiębiorstw ubez-
pieczeniowych.

 - Bliskość położenia geograficznego Polski i Ukrainy oraz większe doświadczenia pol-
skiego rynku ubezpieczeń gospodarczych wykazują możliwość wykorzystania jego ram 
instytucjonalnych oraz doświadczeń przez ukraińskie przedsiębiorstwa ubezpieczenio-
we.
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Business Insurance in Poland and Ukraine

Summary

An aim of considerations is to present the principles of functioning of insurance companies in 
Poland and Ukraine as well as to indicate the differences between the Polish and Ukrainian market for 
business insurance. The so defined objective means that the article is addressed, first of all, to the peo-
ple interested in the insurance market in Poland and Ukraine. The subject of the article is an analysis 
of the selected aspects of the Polish and Ukrainian insurance market, with a particular consideration 
of statistical methods of research exploiting quantitative and qualitative research. The applied quanti-
tative methods indicate the phenomena taking place in the Polish and Ukrainian market for business 
insurance and describe then in terms of figures. The qualitative research enables presentation of the 
essence of problems concerning the Polish and Ukrainian insurance market. The carried out research 
findings show that the Ukrainian insurance market is an attractive area for foreign investors. The 
proximity of geographical location of Poland and Ukraine as well as greater experience of the Polish 
market for insurance indicate the opportunities to use by the Ukrainian market the Polish legal and 
economic solutions. The article of the methodological nature has practical and social implications. 
The author described in it the organisational framework of functioning of the Polish and Ukrainian 
market for business insurance. She indicated the sources of law regulating the problems of business 
insurance. She also carried out a comparative analysis of both markets with the use of the data related 
to the number of insurance companies operating in Poland and Ukraine, the amount of gross premium 
written by Polish and Ukrainian insurance companies, the share structure of insurers. In her article, 
the author indicated the trends occurring in individual markets for life and property insurance as well 
as presented the potential for cooperation between the states.

Key words: insurance company, insurance institution, sources of law, insurance market, sum insured, 
joint-stock company, commercial law company.

JEL codes: K12, K20, G22, L21, M21, P13

Экономическое страхование в Польше и Украине

Резюме

Цель рассуждений – представить принципы функционирования страховых компаний в Поль-
ше и в Украине, а также указать отличия между польским и украинским рынком экономи-
ческого страхования. Так определенная цель обозначает, что статья направлена прежде всего 
лицам, заинтересованным в рынке страхования Польши и Украины. Предмет статьи – анализ 
избранных аспектов польского и украинского рынка страхования с особым учетом статисти-
ческих методов исследований, использующих количественные и качественные исследования. 
Примененные количественные методы указывают явления, происходящие на польском и укра-
инском рынке экономического страхования, и описывают их с помощью цифр. Качественные 
исследования дают возможность представить суть проблем, касающихся польского и украин-
ского рынка страхования. Результаты проведенных исследований показывают, что украинский 
рынок страхования представляет собой привлекательную область для зарубежных инвесторов. 
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Близость географического положения Польши и Украины, а также больший опыт польско-
го рынка страхования указывают возможности использования украинским рынком польских 
юридических и экономических решений. Статья методологического характера имеет практи-
ческие и социальные импликации. В ней описали организационные рамки функционирования 
польского и украинского рынка экономического страхования. Указаны источники закона, ре-
гулирующие проблематику экономического страхования. Проведен сопоставительный анализ 
обоих рынков с использованием данных, касающихся числа страховых заведений, действу-
ющих на территории Польши и Украины, размера приписанной брутто-премии (страхового 
взноса) польскими и украинскими страховыми компаниями, паевой структуры страховщиков. 
В статье указаны тенденции, происходящие на отдельных рынках жизненного и имуществен-
ного страхования, а также представлен потенциал сотрудничества между государствами.

Ключевые слова: страховая компания, страховое учреждение, источники закона, рынок стра-
хования, сумма страхования, акционерное общество, хозяйственные общества.
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